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การประกวดแข่งขนัทกัษะทางวชิาการกลุ่มโรงเรียนบ้านโกตาบารู    ปีการศึกษา 2554 
 วนัที ่ 18   กนัยายน  2554    ณ  โรงเรียนบ้านโกตาบารู   

 
กิจกรรมการแข่งขนัท่ีโรงเรียนไดเ้ป็นตวัแทนกลุ่มโรงเรียนโกตาบารู    มีดงัต่อไปน้ี 
 

           กลุ่มสาระ กจิกรรม ระดับช้ัน รายช่ือนักเรียน 

ภาษาไทย การแข่งขนัคดัลายมือและอ่านออก
เสียง 

ป.1-3 1. ด.ญ. โซเฟีย   ซ าซูดิง 
ป.4-6 2. ด.ญ.รอซีดา   เสะนุง 
ม. 1-3 3. ด.ญ.มาซีเตา๊ะ   พุดารอ 

ท่องอาขยาน ป.1-3 1. ด.ญ.อวาติฟ   ตาเล๊ะนุ๊ 
2. ด.ญ.บรักิส  สะแมดมั 
3. ด.ญ.เอาวลาย ์  เจะ๊หะ 
4. ด.ญ.นริศรา   ซง 
5. ด.ญ.นาเดีย   ละเจ 

ป. 4-6 1.  ด.ญ.นสัรีน  บุยะลา 
2. ด.ญ.นาอีมะห์   สาแมง็ 
3. ด.ญ.อฟันาน   มะเซ็ง 
4. ด.ญ.นูรมา   กนูา 
5. ด.ญ.รูไวดา   กามา 

การแข่งขนัอ่านท านองเสนาะ ม.1-3 1. ด.ญ.วนัณีตา้  ตีมาซอ 
การเขียนเรียงความ ป.1-3 1.ด.ญ.นูรีดา   แซมะซู 

ป.4-6 2.  ด.ญ.มนสัวยี ์  ซง 
ม. 1-3 3. ด.ญ.อสัลิษา    กาซอ 

คณติศาสตร์ การแข่งขนัผลงานสร้างสรรค์
คณิตศาสตร์  โดยใชโ้ปรแกรม GSP 

ป4-6 1. ด.ญ.อาซารีนา   มาะ 
2. ด.ญ.ฟิตรี   อาเปาะอาลี 

การแข่งขนัคิดเลขเร็ว ป.4-6 1. ด.ช.ฮุซซาม   ตาเล๊ะนุ๊ 
วทิย์ฯ การแข่งขนัโครงงานวทิยาศาสตร์  

ประเภททดลอง 
ม.1-3 1. ด.ญ.อามีเน๊าะ   มะมิง 

2. ด.ญ. สารีนา  โตะ๊แว 
3. ด.ญ.นิมารินี   เจะ๊ 

    



กลุ่มสาระ กจิกรรม ระดับช้ัน รายช่ือนักเรียน 

สังคมศึกษาฯ การขบัร้องเพลงเป็นภาษาไทย ม.1-3 1. ด.ญ.สารีนา   โตะ๊แว 
2. ด.ญ.นูรฎูฮา   มะดิง 
3. ด.ญ.ไลลา  เจะ๊แว 
4. ด.ญ.อามีเน๊าะ   มะมิง 
5. ด.ญ.รุสมินี    สาเมา๊ะ 

การขบัร้องเพลงเป็นภาษามลาย ู ม.1-3 1. ด.ญ.วนัณิตา้   ตีมาซอ 
2. ด.ญ.นูไรดา  เส็งดอเลาะ 
3. ด.ญ.นูรีซนั   เตะ๊เล๊าะ 
4. ด.ญ.ปัทมา   สายสุวรรณ 
5. ด.ญ.อาอีเส๊าะ   ตาเล๊ะ 

ศิลปะ การแข่งขนัรวม “ศิลป์ สร้างสรรค ์“ ป.1-3 1. ด.ญ.อาแอเส๊าะ  ดอเลาะ 
2. ด.ช.นาธาร  ยหูนุ๊ 
3. ด.ช.อาฟันดี  พฤตทุ 

ป.4-6 1. ด.ญ.มาดีฮะ๊   กนูา 
2. ด.ญ.นูรไลลา  สาและคอ 
3. ด.ญ.นูรไอนี   คอซา 

การแข่งขนัวาดภาพระบายสี ป.1-3 1. ด.ช.มารูวรรณ  มะเส๊าะ 
ป.4-6 1. ด.ญ.นูรีดา   ดอเล๊าะ 

การสร้างสรรคภ์าพดว้ยการปะติด ป.1-3 1.  ด.ญ.ยสัมีน  เจะ๊อาแว 
2. ด.ญ.มาเรียม  โตะ๊ลือแมหาวอ 

การแข่งขนัประติมากรรมลอยตวั ป.1-3 1. ด.ช.อารีฟัน  หะยเีด็ง 
2. ด.ญ.นิสริน   ดือเร๊ะรอเมา๊ะ 
3. ด.ญ.อสัมาอ ์ เจะ๊เด็ง 

ป.4-6 1. ด.ช.อิมรอน  วาลีวาโด 
2. ด.ช.นูรมนั  ละเจ 
3. ด.ช.อิบรอเฮง   โดซารี 

ศิลปะ 
( ดนตรี) 

ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป.1-6 
( หญิง ) 

1. ด.ญ.ต่วนฮาดีบะ๊  ต่วนเด็ง 

ม.1-3 
( ชาย ) 

1.  ด.ช.อารีฟ   อาบูเล็ง 

ม.1-3 
( หญิง ) 

1. ด.ญ.นูรมี   พฤตทุ 
 

    



กลุ่มสาระ กจิกรรม ระดับช้ัน รายช่ือนักเรียน 
 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง   ป.1-6 

( หญิง ) 
1. ด.ญ.ต่วนฮาดีบะ๊  ต่วนเด็ง 

ม.1-3 
( ชาย ) 

1. ด.ช.ฮาดีฟ   สาโฮะ 

ม.1-3 
( หญิง ) 

1.  ด.ญ.ไลลา   เจะ๊แว 

ร้องเพลงไทยสากล ม.1-3 
( ชาย ) 

1.  ด.ญ.อารีฟ   อาบูเล็ง 

ม.1-3 
( หญิง ) 

1. ด.ญ.นูรมี   พฤตทุ 

การงาน ฯ การแข่งขนัร้อยมาลยัมาลยัดอกไมส้ด 
(สองชาย) 

ป.4-6 1. ด.ญ.ตสันีม  ยะกรอตุง 
2. ด.ญ.นูรฮาซาน   วะหา  
3. ด.ญ.นูรมา  กนูา 

การแข่งขนัร้อยมาลยัมาลยัดอกไมส้ด 
(พานของหมั้น) 

ม.1-3 
 

1. ด.ญ.อามีเน๊าะ   มะมิง 
2.  ด.ญ.นูรฎูฮา   มะดิง 
3. ด.ญ.นิมารินี   เจะ๊ 

การแข่งขนัการจดัสวนถาดแบบช้ืน ป.4-6 1.อิรฟาน  กามาอูเซ็ง 
2. ด.ญ.พาตีเมา๊ะ  บือราเฮง 
3. ด.ช.ซุลกิพลี  ลางิ 

ม.1-3 
 

1. ด.ญ.อสัลิษา  กาซอ 
2. ด.ช.ฮานาฟี  ไพรฤกษ ์
3. ด.ช.มุสลิม   กาเจ 

การแข่งขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 

ป.1-3 1. ด.ญ.นูรีดา  เการิบ 
2. ด.ช.อฟัฟาน  มาสนิท 

การแข่งขนัสร้างหนงัสืออิเลคโทร
นิกส์  
( E-book) 

ป.4-6 1. ด.ญ.อามาณี   คอแล 
2. ด.ช.อานูวา   กาเร็ง 

ม.1-3 
 

1. ด.ช.ตอเฮร์    มะบากอ 
2. ด.ช.ซอฟรอน   เจะ๊แต 

การแข่งขนัการใชโ้ปรแกรมการ
น าเสนอ  
( Presentation) 

ป.4-6 1. ด.ญ.นูรอลัวานี   ยามา 
2. ด.ญ.รอยฮาน   อาสะอีดี 

ม.1-3 
 

1. ด.ช. มูฮมัหมดัฟาสริน   ปามะ 
2. ด.ช.ฮาฟิซ   มาสนิท 



กลุ่มสาระ กจิกรรม ระดับช้ัน รายช่ือนักเรียน 
ภาษาองักฤษ การแข่งขนัพดูภาษาองักฤษ  

( Impromptu speech) 
ป.1-3 1. ด.ญ.รุสมินี  เฮาะมะสะเอะ 
ป.4-6 1. ด.ญ.ซนันียา   กามาอูเซ็ง 
ม.1-3 1. ด.ญ.นูรฎูฮา   มะดิง 

กิจกรรม Spelling Bee ป.1-3 1. ด.ช.มุนตาซิร  หะยกิีจิ 
ป.4-6 1. ด.ช.นบิล   ตาเล๊ะนุ๊ 
ม.1-3 1. ด.ญ.อาอีเส๊าะ   ตาเล๊ะ 

การเล่านิทาน ( Story Telling) ม.1-3 1. ด.ญ.นิมารินี   เจะ๊ 
กจิกรรมพฒันา

ผู้เรียน 
การผกูเง่ือนและการเก็บเชือก ป.1-3 1. ด.ช.มูฮ  าหมดัอสัลนั  โตะ๊กาพอ 

2. ด.ช.มูฮ  าหมดัฮาฟิซ ยโูซ๊บลูกา 
3. ด.ช.นสัรี  ยโูซ๊ะ 
4. ด.ช.รอดี    แวมะลง 
5. ด.ช.นูรดินทร์   แวหะมะ 
6. ด.ช.รอพี   ปะเตะ๊ 

การจดัค่ายพกัแรม ม.1-3 
 

1. ด.ช.อุสมาน   มาซิดง 
2. ด.ช.บูคอรี   นิมะเตะ๊ 
3. ด.ช.ฮาซมั   ดอฆอ 
4. ด.ช.มูฮมัหมดั   ยามา 
5. ด.ช.อิบรอเฮง   มองมะแซ 
6. ด.ช.อนุวฒัน์  นนัธะหมุด 
7. ด.ช.อาทิตย ์  ชมเชา้ 
8. ด.ช.นาบิล   ยอืโร๊ะ 

ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3 1. ด.ญ.นูรีซนั       เตะ๊เล๊าะ 
2. ด.ญ. นูไรดา     เส็งดอละ 
3. ด.ญ.ปัทมา        สายสุวรรณ 

วาดภาพระบายสี ม.1-3 1. ด.ญ. รุสมีนี       สาเมา๊ะ 
การสร้างสรรคภ์าพปะติด ม.1-3 1. ด.ญ.รุสมีนี   สาเมา๊ะ 

2. ด.ญ. นูรีซนั  เตะ๊เล๊าะ 
ประติมากรรมลอยตวั ม.1-3 1. ด.ช.อดุลย ์      ดือเระ 

2. ด.ช.นสัรูดิน     ยโูซ๊ะ 
3. ด.ช.ฟารุฟ        อะมิยะ 

คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-3 1. ด.ช. ฮาฟิซ   มาสนิท 

การใชโ้ปรแกรม GSP ม.1-3 1. นายฮฟัรีย ์  เปาะมะ 
2.  ด.ช.อฟัฟาน 



กลุ่มสาระ กจิกรรม ระดับช้ัน รายช่ือนักเรียน 
การงานฯ โครงงานอาชีพ ม.1-3 1. ด.ญ. นิมารินี   เจ๊ะ 

2. ด.ญ. อามีเน๊าะ   มะมิง 
3. ด.ญ สารีนา    โตะ๊แว 

วทิยาศาสตร์ โครงงานวทิย ์ ป.4-6 1. ด.ช. นบิล   ตาเละ๊นุ๊ 
2. ด.ช.กอเซ็ม    ยปีาโละ๊ 
3. ด.ช.บูคอรี  ปะจิ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 


